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Ny leder i Roskilde Golf Klub 

Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere Thomas Wichmann som klubbens ny 
forretningsfører. Thomas har de seneste 5 år været ansat som forretningsfører i Trelleborg Golf 
Klub og tidligere været sekretariatschef i Skjoldenæsholm Golf Center, ligesom Thomas har 
gennemført UNC Sports Management uddannelsen med fokus på golfsporten. 
 
Så Thomas har baggrunden i orden når han den 1. april 
starter i sekretariatet her i Roskilde. Thomas, der er 40 år, 
startede med at spille golf som junior i Hjortespring Golfklub 
og spiller i dag til handicap 8,7.  
 
Endvidere er det planen at Thomas og samboende vil flytte fra 
Slagelse til Roskilde. Thomas vil deltage i klubbens  
generalforsamling torsdag den 27. marts, hvor det vil være muligt 
at hilse på Thomas.  
 

 

Regionsgolf 

Har du lyst til at spille med på et af Regionsgolf holdene i 2014 kan du kontakte Erik Christiansen 

på mail parken105@mail.dk. 

Der spilles Regionsgolf på alle niveauer opdelt efter handicap eller alder. 

For at deltage i et af holdene der spiller efter handicap skal man være fyldt 21 og have et EGA 

handicap som det er anført på nedenfor: 

Dame- og herrerække defineres ved EGA-handicap Damer Herrer 

A-rækken   min. 4,5 4,5 

B-rækken   min. 13,0 10,5 

C-rækken   min. 20,0 16,5 

D-rækken   min. 27,0 22,5  



For at deltage i de aldersbestemte rækker gælder følgende alders kriterier: 

Seniorer (S-rækker). Damer skal være fyldt 50 år og herrer 55 år inden udgangen af det år, 
hvor turneringen afholdes.  
Veteraner (V-rækker). Damer skal være fyldt 60 år og herrer 65 år inden udgangen af det år, 
hvor turneringen afholdes.  
 
Du kan se mere om Regionsgolf på http://east.regionsgolf-danmark.dk/ 

 

Ændringer i fortrinsretter for ”klubber i klubben” 

Blandt flere af klubbens medlemmer, og udtrykt blandt nogle af vore gæster samt tilkendegivet af 

udmeldte medlemmer, er der utilfredshed med de mange blokeringer, der gør det vanskeligt at 

komme til at spille på banen. 

Derfor har bestyrelsen som et forsøg valgt at fjerne de fleste blokeringer. I stedet giver vi 

medlemmerne fortrinsret. 

Det betyder at ”klubber i klubben” som Ældresagen, Damedagen, Optimisterne, Herredagen, 

Seniorerne og ”Præsidenterne” kan bestille tid fra 14 dage før, hvilket indebærer at andre uden for 

”klubber i klubben” først får adgang til disse tider 2 dage før. Fortrinsretten indebærer, at man skal 

benytte Golfbox. 

Sekretariatet har sikret, at alle ”klubber i klubbens” medlemmer er registeret i Golfbox og derfor har 

adgang til denne fortrinsret fra 1. april.  

I skemaet er anført tidsperioderne hvor ”klubber i klubben” har den ovennævnte fortrinsret til 

booking af tid i Golfbox. 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
    

Ældresagen 09.00 - 10.52   

    

Damedagen 09.00 - 09.52   

  12.00 - 12.52   
  14.00 - 16.22   

    

Optimister 10.22 - 11.07   

    

Herredagen 07.00 - 08.52   

  11.52 - 17.22   

    

Senior og 

"Præsidenter" 07.00 - 10.52 

          

            Bemærk, at der ikke er foretaget ændringer i boldrende tiderne i weekends og på helligdage. 



Meld dig som mentor i Roskilde Golf Klub                           

i sæsonen 2014 

De hidtidige erfaringer med at prøvemedlemmer får tildelt en mentor har været en stor succes. I 

2013 opnåede vi, at godt 80 % af prøvemedlemmerne tegnede et medlemskab i klubben efter den to 

måneders prøveperiode. Dette kan i høj grad tilskrives mentorernes indsats.  

Klubben vil gerne have endnu flere mentorer, således at opgaverne kan fordeles på flest mulige. 

 

 

 

 

 

 

 

Derfor har vi brug for din hjælp 

Som mentor vil du få ansvar for 2-3 prøvemedlemmer. Du skal fungere som hjælper og 

kontaktperson for disse prøvemedlemmer i deres 2 måneders prøveperiode. Du får deres tlf. 

nummer og mailadresse og skal kontakte dem, når prøvemedlemsskabet starter.  Du skal tilbyde 

dem at mødes med dig i klubhuset for en snak om golf, vise vores faciliteter i klubben og tilbyde 

dem at spille nogle runder med dig på par 3 banen, når de har haft træning nogle få gange. Det er 

vigtigt, at de hurtigt får prøvet golfspillet i praksis. I den to måneders periode bør du tilstræbe at 

være i kontakt med din gruppe periodisk og få dem til at føle, at golf er en spændende sport, og at 

Roskilde Golf Klub er stedet for dem. Opret en lille mailgruppe, og benyt den til kommunikation. 

Du kan tilrettelægge din kontakt til prøvemedlemmerne, som det passer dig bedst, naturligvis under 

hensyntagen til, at du får samlet din gruppe nogle gange jf. ovenstående. Det vigtigste er, at du på 

din egen positive måde får prøvemedlemmerne til at føle sig hjemme i klubben.  

Første prøvemedlemsperiode i år bliver maj/juni. Vi starter umiddelbart efter Golfens Dag den 27. 

april. Næste periode bliver sandsynligvis august/september. 

Der er udarbejdet et notat om mentorarbejdet, som giver dig lidt råd og vejledning.  

 



Send en mail til sekretariatet (sekretariat@roskildegolfklub.dk) snarest og senest den 5. april 2014 

og meld dig som mentor.  Sekretariatet og informationsudvalget vil bistå dig ved behov under 

prøveperioden. Det er vort håb, at vi får så mange tilmeldinger, at hver enkelt mentor kun behøver 

at bistå et hold prøvemedlemmer i løbet af året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpere til Golfens Dag søndag den 27. april 2014 

Roskilde Golf Klub vil igen i år deltage i Golfens Dag, som afholdes søndag den 27. april. 

I lighed med tidligere år, vil der blive annonceret i den lokale presse. I klubområdet vil gæsterne få 

mulighed for at prøve golfslag på træningsbanen, prøve puttinggreen og prøve et par huller på par 

3-banen.  Desuden skal de naturligvis vises rundt i klubhusområdet og se den store bane. Alle 

hjælpere vil få tilsendt en udførlig vejledning. 

Klubben får brug for nogle hjælpere på dagen. Hver hjælper vil få tildelt 3-4 gæster, som hjælperen 

skal følge rundt til de forskellige aktiviteter, og gennem egen glæde for golfspillet skal hjælperen 

prøve at overbevise gæsterne om, at de naturligvis skal prøve golfspillet i Roskilde Golf Klub, 

således at gæsten afslutter med at tilmelde sig et prøvemedlemsskab i klubben. 

Det må påregnes, at det vil tage et part timer at vise et hold gæster rundt til de forskellige 

aktiviteter.  Afslutningsvis vil klubben byde på en forfriskning i klubhuset til dig og dine gæster. 

 



Reserver allerede nu dagen og send en mail til sekretariat@roskildegolfklub.dk med dit tilbud      

om at fungere som hjælper. 

Det er klubbens håb, at der kommer så mange gæster, at vi får brug for cirka 20 hjælpere. 

Aktiviteterne vil blive gennemført i tidsrummet 10:00 til 14:00.   

 

Husk generalforsamlingen den 27. marts kl. 19.00 


